
Smlouva o ustájení koně 
Pronajímatel 

Michaela Vrňáková  

Na Šejdru 631/49 

Praha 4, 14200 

IČO: 866 11 381 

Tel. 608 311 285 

dále pronajímatel – na straně jedné 

  

a 

  

Nájemce 

Jméno a příjmení:  

Datum narození, rodné číslo  

Adresa trvalého bydliště :  

Telefonické spojení:  

 

dále jen nájemce – na straně druhé 

  

uzavírají 

tuto smlouvu o ustájení koně  

I. 

 

Předmětem smlouvy je pronájem níže uvedeného počtu boxů k ustájení nájemcových koní a 

závazek pronajímatele poskytovat těmto koním plné zabezpečení na požadované úrovni.  

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.    

Pronajímatel prohlašuje, že má v pronájmu nebytové prostory v Praze 4, Zátoňská 1., ve 

kterých jsou umístěny boxy pro ustájení koní, klubovna, sociální zařízení, výběhy, jízdárna a 

kruhová ohrada pro pohybování koní.  

Pronajímatel dále prohlašuje, že má souhlas majitele nemovitostí ustájit koně třetí osobě. 

 

II. 

 

Na základě této smlouvy nájemce ke dni            ustájí ve stáji pronajímatele, níže uvedené 

koně: 

  

Nájemce najímá celkem 1 box(y) pro 1 koně a zavazuje se hradit za jeden krmný měsíc 

úhrnnou částku                            ,-Kč /slovy:                                                korunčeských /           

Pokud inflace překročí 5 % podle údajů ČSÚ  má právo pronajimatel na úpravu nájemného. 

                               

Nájemce je povinen předložit zdravotní knížku, doklad o očkování chřipky, proti tetanu a 

datum odčervení. 

 

 

 



 

III. 

 

Poplatek za krmný měsíc zahrnuje: seno, oves, ječmen, stelivo (sláma), neomezený přístup 

koní k nezávadné vodě, místování a podestýlání 1x denně, krmení 2x denně, výběh. Množství 

jadrného krmiva je max. 4kg/den, seno průměrně 10kg/den. 

K dispozici je v ceně ustájení užívání jízdárna a kruhové ohrady pro pohybování koně.  

 

 

Pojištění, kování a veterinární úkony si hradí nájemce sám. V případě naléhavé potřeby 

veterinární ošetření zajistí pronajímatel na náklady nájemce. 

 

Pronajímatel dále nabízí nadstandardní individuální péči s jednotnou sazbou 5 Kč/min.  Mezi 

nadstandardní služby patří např.: bandážování, denní ošetřování či asistence při plánovaném 

veterinárním zákroku, sedlání, čištění, pohybování nebo jiné dle dohody. Na konci měsíce 

bude celková částka těchto objednaných služeb přičtena k ceně ustájení. 

 

IV. 

V případě pronajímatelem nezaviněného zranění či onemocnění koně nenese tento 

zodpovědnost za úraz či úhyn koně. 

 

V. 

 

Nájemce se zavazuje uhradit sjednanou odměnu za ustájení a péči o koně nejpozději do 

15tého dne předcházejícího měsíce v hotovosti, nebo na účet pronajímatele, číslo účtu: 

670100-2205633214/6210, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nedodržení 

splatnosti bude účtována smluvní pokuta 100,-Kč/den do úplného zaplacení pohledávky. 

 

Pokud nájemce nezaplatí poplatek za ustájení za 2 měsíce po sobě jdoucí, je pronajímatel 

oprávněn uspokojit své pohledávky prodejem jeho koně (koní) a vybavení. 

 

 

VI. 

 

Pronajímatel si vyhrazuje právo upravit formou dodatku ke smlouvě poplatek za krmný 

měsíc, pokud dojde ke zvýšení cen krmiva, steliva a služeb. 

O zvýšení poplatku za krmný měsíc je pronajímatel povinen upozornit nájemce písemně 

předem a to nejpozději jeden měsíc před začátkem měsíce, kdy ke zvýšení poplatku dojde.  

 

 

VII. 

 

      Pokud nebude nájemce ochoten akceptovat zvýšení poplatků, má nárok na ustájení koní 

jeden kalendářní měsíc za původní cenu s tím, že k poslednímu dni tohoto měsíce 

automaticky končí vztah založený touto smlouvou. 

 

 



VIII. 

 

Nájemce a další níže uvedené oprávněné osoby se zavazují dodržovat řád stáje. 

 

Další oprávněné osoby, nájemcem určené k přístupu a jízdě na koni, ustájeném v naší stáji.   

 
1. .................................                  Osoba mladší  18 let ne       bez dozoru          ano  

  

2. .................................    Osoba mladší 18 let ano                  bez dozoru      ano  

  

3. .................................    Osoba mladší 18 let ano                  bez dozoru          ano  

  

 

Majitel koně souhlasí, že pronajímatel těmto výše uvedeným osobám zpřístupní areál denně 

nebo dle dohody.  Pronajímatel stájí nenese žádnou hmotnou ani fyzickou zodpovědnost za 

tyto výše uvedené osoby a jimi vzniklé škody na osobě či majetku při manipulaci s ustájeným 

koněm výše uvedeného majitele.  

 

IX. 

Ukončení nájemního vztahu 

dohodou 

výpovědí ze strany pronajímatele  

 Pronajímatel může vypovědět tuto smlouvu, pokud bude nájemce více než 30 kalendářních 

dní v prodlení se zaplacením měsíčního nájemného. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 15 

kalendářních dnů a počítá se ode dne doručení písemné výpovědi nájemci.  

Pronajímatel může vypovědět tuto smlouvu s okamžitou účinností, pokud se u nájemcových 

koní projeví agresivita ohrožující zdraví a život lidí a koní, nebo veterinářem zjištěna 

nakažlivá choroba, ohrožující ostatní koně ustájené v objektu. 

Pronajímatel může vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce. 

Tato lhůta plyne od 1. dne následujícího měsíce ve kterém byla doručena písemná výpověď 

nájemci. 

Pronajímatel může vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností pro hrubé porušení kázně 

nebo řádu stáje. 

 

výpovědí ze strany nájemce   

Nájemce může vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v tomto případě 

činí 2 měsíce a počítá se od 1. dne následujícího měsíce ve kterém byla doručena písemná 

výpověď pronajímateli. V případě okamžitého odvezní koně z objektu zaplatí nájemce 

pronajímateli odstupné ve výši 2 měsíčních nájmů, čili                           ,-Kč. 

Nájemce může od smlouvy odstoupit v případě, že pronajímatel hrubě poruší ujednání 

stanovená v této smlouvě. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 2 měsíce a počítá se od 1. 

dne následujícího měsíce ve kterém byla doručena písemná výpověď pronajímateli. 

 

Výpovědi stran musí být učiněny písemnou formou. 

 

 

 

 

 



X. 

 

Smluvní strany prohlašují, že nebyly učiněny žádné vedlejší dohody. 

Smlouva může být měněna jen se souhlasem obou smluvních stran a to formou písemného 

dodatku ke smlouvě. 

Smlouva o ustájení koně, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 

každá ze smluvních stran. 

 

Při podpisu smlouvy byly předány klíče od sedlovny             ks a od klubovny             ks. 

Každý klíč je zálohován 100Kč/1ks, záloha se vrátí při předání klíčů zpět pronajímateli. 

 

 

V Praze dne  

 

                  

 

Podpis:   ……………………………… ……………………………… 

pronajímatel nájemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řád stáje 

1. Vstup do areálu statku je povolen majitelům koní, návštěvám majitelů pouze 

v doprovodu majitelů nebo po předchozím ohlášení /datum, hodina/. Majitel koně je 

povinen při vstupu do areálu nahlásit přítomnost cizích osob pronajímateli nebo 

pověřené osobě. 

2. Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky 

provozu stáje. 

3. Parkovat v areálu smí pouze majitelé ustájených koní a to na vyhrazeném parkovišti. 

4. V celém prostoru stájí a skladovacích prostorách pro krmivo a stelivo platí přísný 

zákaz kouření.  

5. V areálu je zákaz volného pobíhání psů bez dozoru. 

6. Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu  koní, oblečení, nářadí, stájí, areálu a okolí. 

TZN. Uklízejte nečistoty a výkaly po svých mazlíčcích, umývejte po sobě nádobí a berte 

ohledy na jiné jezdce a majitele! 

7. V prostorách dvora by se koně měli zdržovat po dobu nezbytně nutnou. K vyčištění, 

nastrojení případně kování. 

8. Každý majitel koně nebo jezdec je povinen při odchodu zhasnout světla ve stájích a 

klubovně a zamknout klubovnu, hospodárně nakládat se spotřebou el. Energie a vody. 

TZN. Zákaz mytí a čištění automobilů. 

9. Majitelům koní není dovoleno samovolné přistýlání a přikrmování stájovými krmivy 

a stelivy. V případě nespokojenosti kontaktujte provozovatele. 

10. Provozní doba stáje je od 7:00 do 20:00hod. Mimo shora uvedenou dobu bude stáj 

uzavřena. Mimo tuto dobu bude mít majitel umožněn přístup pouze ze závažných 

důvodů a po předchozí domluvě. 

  

Děkujeme Vám za dodržování tohoto řádu. 

Provozovatel: Michaela Vrňáková, 608 311 285 

 

Podpis: 

 


